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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA  
 

DADOS PESSOAIS  

 
 

(foto) 

Nome completo: 
 

 
Data de nascimento  (dd/mm/aaaa): Nacionalidade: 
 
 

 

Naturalidade: UF: 
 
 

 

Filiação: 
Pai: 
 

 

Mãe: 
 

 

Documento de identidade: Órgão expedidor: UF: 
 
 

  

CPF: 
 
 
Endereço: 
 
 
Bairro: Cidade: 
 
 

 

UF: CEP: 
 

 
 

Telefones: Residencial: Comercial: Celular: 
 
 

  

E-mail: 
 

 
Faculdade  (Graduação): 
 
 
Data de conclusão (dd/mm/aaaa): Data da colação de grau (dd/mm/aaaa): 
 
 

 



Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão do Con curso, 
___________________________________________________________________, inscrição 
nº ________________, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer sua 
inscrição definitiva no 31º Concurso Público para ingresso na carreira do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, no cargo de Promotor de Justiça Adjunto, conforme o disposto no 
artigo 42 do regulamento do concurso (Resolução nº 109/CSMPDFT). 
Para tal fim, seguem anexos, os seguintes documentos: 

I – uma foto 3x4; 
II – cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado pelo 

Ministério da Educação; 
III – certidão ou declaração idônea que comprove 3 (três) anos de atividade jurídica após 

a obtenção do grau de bacharel em Direito, juntando os documentos da atividade 
jurídica; 

IV – cópia autenticada de título de eleitor e de documento que comprove estar o 
candidato em dia com as obrigações eleitorais ou certidão negativa da Justiça 
Eleitoral; 

V – cópia autenticada de documento que comprove a quitação de obrigações 
concernentes ao serviço militar, se do sexo masculino; 

VI – documento de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
VII – certidão de 1ª e 2ª instâncias dos distribuidores cíveis e criminais, das Justiças 

Federal, Estadual e Militar, inclusive Militar Federal, dos lugares em que haja residido 
nos últimos 5 (cinco) anos; 

VIII – folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil Estadual ou do Distrito 
Federal, onde haja residido nos últimos 5 (cinco) anos; 

IX – os títulos definidos no artigo 53 desta resolução; 
X – currículo do candidato, com indicação, em ordem cronológica, de todos os locais de 

seu domicílio nos últimos 10 (dez) anos, mencionando os cargos ou empregos 
exercidos nesse período, com os nomes e endereços completos das autoridades ou 
dos empregadores com os quais manteve vínculo empregatício; 

XI – se candidato advogado, certidão da Ordem dos Advogados do Brasil com 
informação sobre a situação deste perante a instituição; 

XII – 2 (duas) declarações firmadas por Membros do Ministério Público ou Magistrados, 
ou advogados, ou professores universitários e/ou dirigentes de órgãos da 
administração pública, acerca da idoneidade moral do candidato, constando nome e 
endereço completos. 

      
Declaro, ainda, sob as penas da lei, que sou bacharel em Direito e que atenderei, até a data 
prevista para a posse, dia 19 de agosto de 2016, à exigência de 3 (três) anos de atividade 
jurídica exercida exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel em Direito, assim como 
que tenho ciência e aceito as demais regras pertinentes consignadas na Resolução nº 
109/CSMPDFT e no edital do concurso. 
Termos em que pede deferimento. 
 
 

Brasília-DF, _______ de ___________ de 2016 
 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do (a) Candidato (a) 


